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Sammandrag 

Många konsumenter strävar idag efter en mer hållbar konsumtion och företag vill därför 

förmedla sina gröna arbetssätt för att attrahera kunder. Frågan är om företags hållbarhetsarbete 

och kommunikation av detta verkligen får människor att konsumera deras varor och tjänster, 

eller om konsumenter samtidigt behöver inneha viss kunskap för att värdesätta företagets 

hållbarhetsarbete. Studien syftar till att undersöka hur kunskap om hållbarhet leder till 

samskapande av värde mellan producent och konsument genom tre värdeskapande aktiviteter. 

Studien har särskilt granskat det svenska företaget Oatly och dess konsumenter. Det empiriska 

underlaget har samlats in genom en webbenkät som besvarades av 994 respondenter. Resultatet 

visar att kunskap om hållbarhet hos respondenterna har en positiv signifikant effekt på 

samskapande av värde med Oatly. Värdesamskapande sker främst genom en sammanslagning 

av de värdeskapande aktiviteterna kunskapsförnyelse, relationsutveckling och kommunikation. 

Studien bidrar till en bättre förståelse kring hur konsumenter och producenter samskapar värde 

genom gemensamma värderingar om hållbarhet. 

 

Nyckelord: Oatly, den tjänstedominanta logiken, samskapande av värde, relationsutveckling, 

kommunikation, kunskapsförnyelse, hållbar utveckling, hållbar konsumtion.  
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1.Introduktion  

Att klimatfrågan blir mer och mer aktuell är ingen nyhet. Runt omkring oss ser vi löpsedlar, 

prognoser och debatter om de miljöutmaningar som vi människor står inför idag. Det talas ofta 

om hållbarhet och den hållbara utvecklingen. Innebörden av begreppen är inte helt självklara, 

och många definitioner går att hitta. Begreppet hållbar utveckling fick sin internationella 

spridning år 1987 i den så kallade Brundtlandrapporten som lanserades av 

Världskommissionen för miljö och utveckling (FN, 2016). I rapporten anges att:  

“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (WCED, 1987). 

Vidare beskrivs i Brundtlandrapporten att hållbar utveckling består av tre dimensioner: 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Hur dessa ska tolkas är inte helt givet, utan hållbar 

utveckling borde därför ses som en process där fler synsätt kan mötas (NE, 2019).  

Principen hållbar utveckling kan inte förverkligas utan hållbar konsumtion, eftersom vår 

konsumtion idag innebär en stor negativ miljöpåverkan (Nässén, m fl, 2015; De Giacomo, 

m.fl., 2014) till följd av exempelvis utsläpp av växthusgaser och miljögifter (WWF, 2018). För 

att konsumera hållbart krävs framför allt att vi slutar överkonsumera varor och tjänster 

(Henningsson, 2017). Vidare behöver vi konsumera mer hållbara produkter, minska animaliska 

resurser och lägga större fokus på vegetabiliska alternativ för att minska miljöpåverkan 

(Naturvårdsverket, 2019). I samband med att konsumenters medvetenhet rörande hållbar 

konsumtion och deras miljöpåverkan har stigit, har många ändrat sitt köpbeteende till att 

konsumera mer hållbart (Costa Pinto m.fl., 2014). Enligt Chen (2008) och Moser (2015) är 

konsumenter villiga att betala ett högre pris för gröna produkter. Dock ska konsumenten inte 

behöva kompromissa bort kvalitéer, utan hållbar konsumtion handlar om att addera ytterligare 

värde till produkten (Martin och Schouten, 2012; Diana, 2018).  

Ett företag som nischat sig på försäljning av hållbara produkter är det svenska företaget Oatly, 

som genom provokativa reklamkampanjer och stort hållbarhetsfokus blivit ett populärt 

havrebaserat substitut till traditionella mjölkprodukter. Oatly lanserades på 90-talet och är 

kanske mest kända för sin havredryck (Oatly, 2019). De har slagit igenom stort på marknaden 

med en nettoomsättning som har ökat med nästan 450 procent mellan år 2008 och 2017, då 

denna gått från cirka 141 miljoner kronor till 636 miljoner kronor (Business Retriever, 2019).  
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Även om Oatly tycks ha lyckats bra med sin marknadsföring med tanke på deras framgång, är 

det en svår uppgift för ett företag att veta hur de bör gå tillväga för att marknadsföra sig på 

bästa sätt. Inom marknadsföring har fokus tidigare legat på värdet i själva varan, medan det 

idag riktas fokus på värdet i användandet av varan och vikten av en relation mellan producent 

och konsument (Vargo och Lusch, 2004). Enligt detta synsätt samskapas värdet gemensamt 

och ömsesidigt av konsument och producent genom ett utbyte av resurser, kunskap och 

kompetens (Vargo, Maglio och Akaka, 2008). Vidare menar Martin och Schouten (2012) att 

företags fokus idag ligger på kommunikation med konsumenterna istället för till 

konsumenterna som det tidigare har varit. Detta sker fördelaktligen via hemsidor och sociala 

medier och kan vara bidragande till lojalitet och trovärdighet hos konsumenterna (ibid.). Att 

kommunicera med sina konsumenter via digitala plattformar är något Oatly gör via exempelvis 

Facebook, Twitter och Instagram, vilket enligt Fuentes och Fuentes (2017) är verktyg för att 

möjliggöra interaktion med företags konsumenter. Ett genomgående tema för Oatlys 

marknadsföring är hållbarhet, vilket framgår tydligt på Oatlys digitala plattformar. Oatlys VD 

Toni Petersson uttrycker i företagets hållbarhetsrapport på deras hemsida att det är hållbarhet 

som är deras affär (Oatly, 2017), och de beskriver att de hela tiden arbetar mot uppgiften:  

“Att förbättra både enskilda individer och hela planetens välbefinnande med ett 

produktsortiment som hämtar sin kraft från svensk havre” (Oatly, 2019). 

För att tydliggöra vad de menar med det komplexa begreppet hållbarhet, beskrivs det hur Oatly 

bidrar till de globala miljömålen och hur arbetet för att maximera nyttan för planeten och 

människorna går till (Oatly, 2017).  

Frågan är om företags hållbarhetsfokus och kommunikation av denna får människor att 

konsumera deras varor och tjänster. Tidigare studier visar att tillhandahållande av information 

är nödvändigt för att minska gapet mellan en hållbar attityd och ett faktiskt hållbart beteende 

hos konsumenter (Olander och Thøgersen, 1995; Thøgersen, 1994). Följaktligen menar Ottman 

(2011) att kunskap och motivation är viktiga faktorer för att konsumenter ska vilja konsumera 

hållbara produkter. När det kommer till produkter som Oatlys, visar tidigare forskning att 

faktorer som miljömedvetenhet och hälsa är av betydelse för att konsumenter ska konsumera 

mer vegetabiliska substitutprodukter till mejeriprodukter (Beverland, 2014; Siegrist och 

Hartmann, 2019; IFT, 2015). Vidare har forskare även undersökt marknaden för kött och 

köttsubstitut och funnit att kunskap om livsmedlets miljöpåverkan kan leda till mer hållbar 

livsmedelsförbrukning (Siegrist och Hartmann, 2019).  
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Trots konsumenters positiva attityd till att konsumera mer grönt, handlar alla inte i linje med 

deras attityd (Luchs, Phipps och Hill, 2015). Forskning visar att konsumenter är mer benägna 

att köpa varor och tjänster från företag som arbetar på ett hållbart sätt (G&S Business 

Communications, 2014), men att det samtidigt är färre som faktiskt anstränger sig för att 

konsumera mindre eller annorlunda trots deras positiva attityd till hållbar konsumtion (Phipps 

m.fl., 2013; Carrington, Neville och Whitwell, 2014). I en annan studie av Gabler, Butler och 

Adams (2013), beskrivs att konsumenter anser sig vara miljömedvetna men inte handlar i linje 

med detta då de varken känner tillräckligt social press eller känner att deras handlade gör 

faktisk skillnad. I likhet med föregående studie, visar resultat från en studie av Longo, Shankar 

och Nuttall (2019) att konsumenters kunskap om hållbarhet kan leda till att de blir medvetna 

om deras misslyckanden att agera så hållbart som de hade velat, vilket istället skapar en 

ångestfylld känsla. Ytterligare en orsak till varför det kan ta emot för konsumenter att handla 

mer hållbart är att detta kan kräva kompromisser kring exempelvis varumärkeslojalitet eller 

pris, vilket alla inte är villiga att uppoffra (Vowles och Chang, 2018).  

Trots forskning som både talar för och emot att konsumenter med kunskap om hållbarhet 

konsumerar i linje med denna kännedom, har Oatly med sin hållbarhetsprofil tagit sig in på 

marknaden med stor framgång. Företaget har därmed lyckats samskapa värde med 

konsumenterna. Det är därför intressant, med tanke på den rådande klimatfrågan och den ökade 

miljömedvetenheten, att undersöka om det finns ett samband mellan konsumentens kunskap 

om hållbarhet och deras samskapande av värde med Oatly. Studien kan genom en sådan 

undersökning förhoppningsvis bidra till bättre förståelse kring hur företag lyckas samskapa ett 

värde med konsumenter i hållbara produkter, och huruvida kunskap är en avgörande faktor för 

att få folk att konsumera hållbart.  
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1.1 Syfte och forskningsfråga  

Med utgångspunkt i teorin om samskapande av värde (Vargo och Lusch, 2004) avser denna 

studie att undersöka om kunskap om hållbarhet leder till samskapande av värde mellan 

producent och konsument. Vidare ska även värdeskapandeprocessen undersökas mer ingående 

för att förstå hur kunskap om hållbarhet leder till samskapande av värde. Syftet resulterar 

därmed i följande forskningsfråga: 

I vilken utsträckning och på vilka sätt leder kunskap om hållbarhet till samskapande av värde? 
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2. Teori 

 

Följande avsnitt ämnar redovisa de teorier som ligger till grund för studiens undersökning. 

Kapitlet inleds med en presentation av den tjänstedominanta logiken samt modellen 

triangulering av värdeskapande aktiviteter. Denna modell består av tre värdeskapande 

aktiviteter som ligger till grund för studiens egen analysmodell vilken redovisas sist i avsnittet. 

 

2.1 Den tjänstedominanta logiken 

Inom marknadsföring har fokus länge legat på produktion och utbyte av varor och tjänster, där 

värdet återfinns i själva produkten och illustreras av dess pris vid transaktionen (Vargo och 

Lusch, 2004). Detta kallas value-in-exchange (Vargo och Lusch, 2004; Vargo, Maglio och 

Akaka, 2008; Grönroos 2006), eller bytesvärde, och har länge dominerat 

marknadsföringslitteraturen (Grönroos, 2017). Under de senare decennierna har det skett ett 

skifte, där det istället fokuseras på värdet i själva användandet av varan, vilket i litteraturen 

kallas value-in-use (Vargo och Lusch, 2004; Grönroos och Voima, 2013), eller bruksvärde. 

Enligt detta perspektiv, som kallas den tjänstedominanta logiken, samskapas värdet 

tillsammans med konsumenten vid användandet av varan eller tjänsten (Grönroos, 2006). 

Konceptet samskapande av värde beskrivs av Prahalad och Ramaswamy (2004) som något 

som skapas tillsammans mellan producenten och konsumenten genom interaktion, vilket i sin 

tur sker via dialog och tillgång till transparent information. Vidare bör denna interaktion pågå 

såväl före som efter själva försäljningstillfället, vilket leder till en relation mellan parterna 

(Ballantyne och Varey, 2006). Denna relation utvecklas och anpassas genom utbyte av resurser, 

kunskaper och färdighet. Sammanfattningsvis behöver konsumenter inte produkterna i sig, de 

behöver tjänster som tillgodoser deras behov, vilket produkter kan bidra med (Vargo och 

Lusch, 2004).  

Det klassiska synsättet inom marknadsföring, att produktens värde är förutbestämt och ligger i 

produkten, kan leda till ineffektiv produktion och överkonsumtion (Ballantyne och Varey, 

2006). Ur ett hållbarhetsperspektiv kan därför den tjänstedominanta logiken ses vara en positiv 

utveckling på detta problem. Eftersom värdet inte ligger i produkten i sig, utan i användandet 

och upplevelsen från konsumenten, blir värdet därmed en sammanställning av personens 
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personliga inställning eller attityd. Värdesätter konsumenten exempelvis miljö och hållbarhet, 

blir detta en del av det upplevda värdet. Att se värdet som en del av tjänsten som uppstår via 

produkten, medför därför att vi ser bortom ägandet av materiella ting (ibid.). Teorin om den 

tjänstedominanta logiken kommer att användas i denna studie för att tydliggöra samskapande 

av värde och besvara studiens syfte och forskningsfråga.  

2.2 Triangulering av värdeskapande aktiviteter 

Ballantyne och Varey (2006) vidareutvecklar Vargo och Lusch (2004) teori om 

tjänstedominant logik och diskuterar tre värdeskapande aktiviteter som möjliggör utbyte 

mellan producent och konsument. Dessa tre variabler är relationsutveckling, kommunikation 

och kunskapsförnyelse, vilka tillsammans utgör modellen triangulering av värdeskapande 

aktiviteter (se figur 2.1). Modellen kommer ligga till grund för studiens egen analysmodell som 

presenteras längre ner (se figur 2.2).  

 

 

Figur 2.1 Tjänstedominant utbyteslogik baserad på en triangulering av värdeskapande aktiviteter.  

 

2.2.1 Relationsutveckling 

Den första värdeskapande aktiviteten enligt Ballantyne och Varey (2006), är 

relationsutveckling, vilket baseras på det välkända faktumet inom relationsmarknadsföring att 

marknadsföringsfenomen innefattar interaktioner inom nätverk av relationer (Gummesson, 

1999). Detta innebär att marknadsföring inte består av enstaka diskreta transaktioner, utan 

 

Kommunikation 

Relationsutveckling 
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istället relationella utbyten och återköp (Dwyer, Schurr och Oh, 1987). Vidare förekommer 

dessa interaktioner med konsumenter både över tid och rum (Ballantyne, 2004), eftersom 

värdeskapandeprocessen sker vid användningen av produkten/tjänsten och genom andra typer 

av interaktioner mellan producent och konsument (Varey och Ballantyne, 2005). Dessa 

interaktioner utvecklar relationen genom en gemensam kunskapsutveckling över tid (ibid.). För 

att ytterligare stärka relationen betonar Morgan och Hunt (1994) i deras The Commitment-Trust 

Theory vikten av lojalitet och tillit i en relation, vilka i sin tur leder till ett bättre samarbete 

mellan parterna. Lojalitet definierar Morgan och Hunt (1994) som när en part anser en 

pågående relation med en annan part är så viktig att man garanterar maximal insats för att 

behålla det. Vidare definierar de tillit som när en part har förtroende för en utbytespartners 

tillförlitlighet och integritet (Ibid).  

I denna studie kommer dessa grundläggande faktorer för relationsutveckling; 

relationsuppbyggnad över tid genom tillit och lojalitet, användas för att undersöka hur viktig 

denna variabel är för konsumenters värdeskapandeprocess.  

2.2.2 Kommunikation 

Den andra värdeskapande aktiviteten är kommunikation vilket Ballantyne och Varey (2006) 

menar är en viktig faktor för värdeskapande. Ofta läggs ett alltför stort fokus på resultat, när 

det i själva verket är interaktionsprocessen som är grunden inom 

marknadsföringskommunikation och som det därför bör läggas ännu större vikt vid (Varey, 

2002). Vidare skiljer Ballantyne och Varey (2006) på tre typer av interaktion: informativ, 

kommunikativ och dialog. Informativ interaktion är en typ av envägs-kommunikation med 

budskap menade att vara övertygande, och där värdet ligger i försäljningen av dessa förmåner. 

Vid kommunikativ interaktion går budskapet åt två håll, där företaget både informerar men 

även blir informerade. I dessa fall skapas värdet genom att skapa och hålla löften. Vid dialog 

handlar det om att interagera och lära tillsammans vilket leder till samskapande av värde mellan 

företag och konsument. Detta interaktionssätt går mest i linje med den tjänstedominanta 

logiken då det handlar om ett gemensamt värdeskapande och inte envägskommunikation där 

företaget säljer in ett av dem förutbestämt värde (Ballantyne och Varey 2006). För att kunna 

ha en fungerande och givande dialog krävs dock att det finns tillit eller förtroende mellan bägge 

parter (Dwyer, Schurr och Oh, 1987; Morgan och Hunt 1994, Ballantyne och Varey, 2006). 

Tillit, som byggs upp bland annat genom kommunikation, främjar i sin tur ett engagemang till 

relationen mellan parterna (Morgan och Hunt 1994).  
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Ytterligare en viktig faktor vid gemensamt värdeskapande genom kommunikation menar 

Prahalad & Ramaswamy (2004) är transparens, vilket är en av de fyra komponenterna som 

utgör deras modell för värdeskapande som kallas DART-modellen. Transparens definieras av 

Prahalad och Ramaswamy (2004) som att konsumenten förväntar sig öppenhet från 

producenterna och att de inte håller inne med information om sitt företag och arbete. Vidare 

menar Rawlins (2009) att organisationer agerar på ett transparent sätt när de avsiktligt 

tillhandahåller all laglig information, oavsett om den är negativ eller positiv, på ett korrekt sätt 

för att de ska kunna hållas ansvariga för deras handlingar. Då transparens kopplas till tillit och 

samhällsansvar, finns därför stora fördelar för företag att visa transparens (Rawlins 2009). 

Detta framför allt för att vinna tillit och lojalitet från konsumenter (ibid.). Transparens ses i 

denna studie som en viktig faktor för att samskapa värde genom kommunikation.  

Som tidigare nämnt kan interaktioner ske på olika sätt. Några av de mest förekommande sätten 

att interagera är via sociala medier såsom Instagram, Twitter och Facebook. Detta ger ett nytt 

sätt för varumärken och konsumenter att integrera och de har därför blivit viktiga plattformar 

för varumärken som vill skapa kundvärde (Gensler m.fl, 2013). Detta sätt att interagera är 

aktuellt i denna studie då Oatly säljer sina varor via återförsäljare, vilket begränsar 

interaktionen mellan producent och konsument eftersom de inte möts fysiskt.  

2.2.3 Kunskapsförnyelse 

Den sista värdeskapande aktiviteten är kunskapsförnyelse. Denna innefattar 

kunskapsgenerering genom dialog och gemensamt lärande, vilket behövs för att förbättra 

konsumentens upplevelse av producentens erbjudna tjänst (Ballantyne och Varey, 2006). Ofta 

diskuteras denna typ av kunskap i organisationssammanhang där kunskapen genereras genom 

att anställda skapar relationer och interagerar med varandra (Inkpen och Tsang, 2005). Detta 

behöver dock inte nödvändigtvis vara fallet, då det även kan handla om kunskapsutbyte mellan 

företag och konsumenter (Ballantyne och Varey, 2006), vilket det gör i denna studie.   

 

Kunskap kan delas in i tyst kunskap, som är inneboende hos människor och som genereras över 

tid genom erfarenhet (Hill och Hult, 2016), och explicit kunskap som är kunskap som kan 

hämtas utifrån och som är digitaliserad, duplicerad och cirkulerad (Nonaka och Takeuchi, 

1995). Ytterligare en skillnad mellan de två är att tyst kunskap kan ses som ett direkt verktyg 

för att samskapa värde, medan explicit kunskap kan ses som en kunskapsbank där kunskap kan 

inhämtas för att sedan samskapa värde (Ballantyne och Varey, 2006). Den tysta kunskapen kan 
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enligt Hamel och Prahalad (1994) därför ses som kompetens och därmed en konkurrensfördel, 

vilket i sin tur bidrar till kunduppfattat värde. Även Vargo och Lusch (2004) argumenterar för 

att kunskap är det mest grundläggande konkurrensfördelen. Företagen måste därför se vikten 

av att möjliggöra utbyte av ny kunskap och information (Ballantyne och Varey, 2006). För 

effektiv kunskapsförnyelse är därför kommunikation genom dialog nödvändig, vilket i sin tur 

bygger på goda relationer och tillit (Ballantyne och Varey, 2006).  

2.3 Planerad Analysmodell 

 

Figur 2.2 Modell på de variabler och samband som ska undersökas. 

 

Analysmodellen för denna studie grundas i modellen triangulering av värdeskapande 

aktiviteter (Ballantyne och Varey, 2006) och den tjänstedominanta logiken (Vargo och Lusch, 

2004). Figuren illustrerar hur sambandet mellan kunskap om hållbarhet och samskapande ska 

undersökas. Dels det direkta sambandet, dels genom de tre värdeskapande aktiviteterna 

relationsutveckling, kommunikation och kunskapsförnyelse och hur de bidrar till ett 

samskapande av värde. De undersökta variablerna är konstruerade för att kunna mäta hur 

respondenterna ställer sig till de olika faktorerna som ligger till grund för ett samskapande av 

värde. Modellen används för att kunna besvara studiens syfte och forskningsfråga om i vilken 

utsträckning och på vilka sätt som kunskap om hållbarhet leder till samskapande av värde.  
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 3. Metod 

 

Detta avsnitt ämnar ge en djupare förståelse och beskrivning av valt tillvägagångssätt för att 

besvara studiens syfte. Först redovisas studiens forskningsdesign och sedan en 

operationalisering, som även finns i bilaga 2, där varje fråga operationaliseras. 

Enkätundersökningen beskrivs i det näst sista avsnittet och sist en beskrivning av hur datan 

bearbetas.  

 

3.1 Forskningsdesign 

Studien är utformad som en statistisk tvärsnittsstudie vilken mäter en särskild aspekt av ett 

socialt fenomen (Denscombe, 2010). Eftersom denna studie avser att analysera om kunskap 

om hållbarhet hos Oatlys konsumenters leder till samskapande av värde, är en tvärsnittsstudie 

lämplig då det ger en övergriplig bild av en mängd konsumenter under ett visst tillfälle. Att 

utföra en statistisk tvärsnittsstudie görs genom att samla en stor mängd kvantitativ data under 

en viss tidpunkt för att testa en teori (Bryman och Bell, 2011). Vidare menar Eliasson (2013) 

att det är vanligt att utföra en studie av kvantitativ metod om man vill uttala sig om hur utbredda 

olika förhållanden och attityder är bland de tillfrågade, vilket är passande för denna studie då 

dess fokus ligger på konsumenters värderingar. I denna studie är analysnivån, det vill säga den 

enhet som mäts och analyseras, lagd på individnivå (Bryman och Bell, 2011) eftersom det är 

konsumenterna till Oatly och deras samskapande av värde som undersöks.  

 

För att samla in data används en kvantitativ metod i form av en webbenkätundersökning. En 

av fördelarna med att använda kvantitativ metod är att små skillnader mellan svaren kring de 

undersökta variablerna kan beskrivas eftersom den insamlade datan är mätbar (Bryman, 2011). 

Med den mätbara datan kan dessa skillnader mätas genom att analysera stora mängder data på 

samma gång (Jacobsen, 2002). Detta är av betydelse i denna studie för att kunna undersöka i 

vilken utsträckning de undersökta variablerna bidrar till samskapande av värde. En annan 

fördel med att utföra enkätundersökningar är att respondenter inte påverkas av 

intervjupersonen, det vill säga att det inte uppstår någon intervjuareffekt (Bryman och Bell, 

2011). En nackdel med enkätundersökningar däremot är risken att respondenterna missförstår 

någon fråga eller betydelsen av ett ord (Eliasson, 2013). För att lyckas fånga in alla grupper 
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bland de tillfrågade, är det viktigt att samla in så många enkätsvar som möjligt. Ju fler som 

svarar, desto större sannolikhet är det att studien ger ett rättvisande resultat (ibid.).  

 

Vid kvantitativa forskningsmetoder vill man åstadkomma ett så representativt urval för hela 

populationen som möjligt, ett sannolikhetsurval, vilket kräver att alla ska ha lika stor 

sannolikhet att bli valda (Bryman och Bell, 2011). I denna studie används ett så kallat 

snöbollsurval, vilket innebär att forskaren tar kontakt med en grupp av relevanta respondenter 

som i sin tur tar kontakt med andra personer som är relevanta för studien (ibid.) för att få en så 

stor spridning som möjligt. Vidare kan snöbollsurval vara det mest effektiva tillvägagångssättet 

om studien avser att undersöka respondenter utan en specifik urvalsram (ibid.) och strävar efter 

att utöka antalet svar. Eftersom den enda urvalsramen för denna studie är konsumenter av 

Oatlys havredryck, är snöbollsurval användbart. Nackdelen med denna typ av urval är dock att 

det kan vara svårt att generalisera resultatet över en population, eftersom det inte går att veta 

exakt vad urvalet representerar och om avvikelser som exempelvis kön eller ålder snedvrider 

resultatet (Hagevi och Viscovi, 2016). Trots att spridningen blir större av ett snöbollsurval än 

exempelvis ett rent bekvämlighetsurval, uppfylls inte kriterierna för ett helt sannolikhetsurval. 

Detta är nämligen omöjligt vid snöbollsurval, då urvalet redan från början skiftar från den totala 

populationen och alla därför inte har samma sannolikhet att bli valda (Bryman och Bell, 2011). 

Urvalet till denna studie klassas därför som ett icke-sannolikhetsurval, trots försök att komma 

så nära ett så representativt urval för Oatlys havredrycks-konsumenter som möjligt genom att 

samla in en stor mängd data.  

3.1.1 Val av företag och respondenter 

Valet av Oatly baseras på att de är ett företag som arbetar med hållbarhetsfrågor och som 

dessutom har dessutom slagit igenom stort på marknaden. Oatly som företag passar in på den 

typ av företag som är av relevans för att kunna besvara studiens syfte. För att smalna av studien 

ytterligare undersöks endast konsumenter av Oatlys havredryck. Studien riktas mot 

konsumentsidan då konsumenternas åsikter är av störst betydelse för att kunna besvara studiens 

syfte. För att förstå hur värdet samskapas är även företagsperspektivet intressant, men den 

information som behövs från företagets perspektiv i denna studie finns tillgänglig på Oatlys 

hemsida och därför samlas ingen primärdata in från dem.  
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3.2 Operationalisering 

I detta avsnitt beskrivs hur de teoretiska begreppen operationaliseras till enkätfrågor. För att 

öka studiens validitet bearbetas operationaliseringen av de teoretiska begrepp som ska mätas 

genomförligt, i enlighet med Bryman och Bell (2011). En utförlig operationaliseringstabell till 

varje enskild enkätfråga finns i bilaga 2.  

3.2.1 Relationsutveckling  

Vid konstruerandet av frågorna som rör relationsutveckling var syftet att undersöka i vilken 

utsträckning konsumentens relationsutveckling med Oatly bidrar till samskapande av värde för 

konsumenten. Detta gjordes genom att ställa frågor om hur ofta respondenterna konsumerar 

Oatlys havredryck i enlighet med Dwyer, Schurr och Oh (1987), som beskriver en relation som 

en långvarig relation med återköp. Vidare undersöktes om tilliten har ökat över denna tid i 

enlighet med Morgan och Hunts (1994) syn på relationsutveckling genom tillit. Detta gjordes 

genom att undersöka om respondenterna väljer Oatlys havredryck framför andra varumärken 

och därmed även har lojalitet till varumärket, vilket Morgan och Hunt (1994) beskriver som ett 

resultat av tillit i en relation.  

3.2.2 Kommunikation  

Konsumenternas upplevda kommunikation med Oatly undersöktes genom att ställa frågor om 

interaktionsmöjligheter (Ballantyne och Varey, 2006), tillit (Morgan och Hunt 1994), och 

transparens (Prahalad och Ramaswamy, 2004). Inledningsvis tillfrågades respondenterna 

varifrån de fått sin kunskap om Oatlys havredryck för att undersöka vilken typ av interaktion 

det handlar om, informativ, kommunikativ eller dialog (Ballantyne och Varey, 2006), och var 

denna skett. Vidare ställdes frågan om konsumenten anser att de har möjlighet att påverka 

företaget via sociala medier för att undersöka kommunikativ interaktion där värdet samskapas 

genom att företaget både informerar och blir informerade av konsumenterna (Ballantyne och 

Varey, 2006). Denna fråga ställdes utifrån sociala medier eftersom det enligt Gensler m.fl. 

(2013) är en viktig plattform för företag att integrera. Särskilt viktigt är det i Oatlys fall då 

konsumenter och producenter inte möts fysiskt utan via återförsäljare. Då värde bland annat 

samskapas genom tillit (Morgan och Hunt, 1994) och transparens (Prahalad och Ramaswamy, 

2004), undersöktes hur konsumenterna ställer sig till transparens och ifall de litar på att Oatly 

ger ut betydelsefull information och inte håller inne på något (ibid). Begreppet transparens 

operationaliserades till att företaget inte håller inne på betydelsefull information för att undvika  
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eventuella missförstånd. Slutligen ställdes två negativt laddade motfrågor om i vilken 

utsträckning konsumenten skulle minska sin konsumtion vid brist på transparens och dialog. 

Frågorna behandlar samma tema som de första två frågorna, men lades till för att undvika att 

endast ställa positivt laddade frågor, vilket är nödvändigt enligt Converse och Presser (1986).  

3.2.3 Kunskapsförnyelse  

För att mäta variabeln kunskapsförnyelse konstruerades frågor som avsåg att besvara hur stor 

kunskap Oatlys konsumenter hade om Oatly. Eftersom studiens fokus ligger på 

konsumentsidan, ställdes frågorna dels om tyst kunskap som genereras över tid (Hill och Hult, 

2016), dels om explicit kunskap som är kunskap som hämtas utifrån (Nonaka och Takeuchi, 

1995). Vid utformningen av frågorna till enkäten operationaliserades begreppet kunskap till 

kännedom eftersom det låg närmare engelskans knowledge och möjligen kunde förenkla 

förståelsen för respondenterna när de tog del av enkäten.  

 

Inledningsvis ställdes en direkt fråga om respondentens kunskap om Oatlys havredryck för att 

få en uppfattning om i vilken utsträckning kunskapsutbyte skett mellan konsument och 

producent (Ballantyne och Varey, 2006). Detta ses som en form av tyst kunskap eftersom det 

handlar om konsumentens inneboende erfarenhet av den kunskap de samlat på sig om Oatlys 

havredryck. Vidare ställdes frågan om hur god kännedom de hade om företagets värderingar 

för att se vilken kunskap respondenterna innehar om dessa. På samma sätt som föregående 

fråga ses även denna som att den behandlar tyst kunskap. Den tredje frågan handlade om hur 

god kännedom konsumenterna har om hur Oatly arbetar med hållbarhetsfrågor. Avsikten med 

denna fråga var att undersöka i vilken utsträckning som denna kunskap inhämtats utifrån 

(explicit kunskap) och därmed lett till samskapande av värde, i enlighet med Ballantyne och 

Varey (2006).  

3.2.4 Kunskap om hållbarhet  

För att operationalisera begreppet hållbarhet i enkäten har begreppet miljömedvetenhet använts 

som en synonym. Detta gjordes eftersom det främst är den ekologiska aspekten av hållbar 

utveckling som denna studie fokuserar på av de tre aspekterna beskrivna i Brundtlandrapporten 

(WCED, 1987). Eftersom det kan vara svårt att mäta kunskap är frågorna indirekt ställda så att 

svaret ger en indikation på i vilken utsträckning respondenterna besitter kunskap om hållbarhet.  
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Genom att instämma på påståendena om de värdesätter hållbarhet och om de anser sig vara 

miljömedvetna tolkas det som att de besitter kunskap inom ämnet.  

3.2.5 Samskapande av värde 

Vid konstruerandet av frågor rörande samskapande av värde var syftet att undersöka hur Oatlys 

konsumenter ställer sig till olika värdeskapande processer med Oatly. Detta gjordes genom att 

inledningsvis ställa en fråga om i vilken utsträckning konsumenterna värdesätter tolv faktorer 

med Oatlys havredryck. Denna fråga visade vad konsumenterna värdesätter med produkten 

vilket gav en tydligare bild om det fanns ett gemensamt värdeskapande mellan konsument och 

producent (Vargo och Lusch, 2004). För att undersöka själva värdet i användandet av varan 

(Vargo och Lusch, 2004) konstruerades två frågor; om den kännedom respondenter besitter är 

avgörande för deras konsumtion samt om deras upplevelse förbättras om de uppdateras med 

nyheter. Detta för att sedan kunna koppla respondenternas svar till samskapandet av värdet 

mellan konsument och producent (Grönroos, 2006). Till sist ställdes två frågor direkt om 

värdeskapande samt om hållbar utveckling. Dessa frågor; om respondenterna värdesätter 

Oatlys arbete med hållbarhetsfrågor samt om deras värderingar om hållbarhet stämmer väl 

överens med Oatlys, utformades för att kunna ge en indikation på hur starkt respondenterna 

värdesätter produkten och om ett samskapande av värde existerar (Prahalad och Ramaswamy, 

2004).  

3.3 Enkätundersökning 

För att undvika osäkerhet hos respondenter om hur undersökningen ska gå till, och därmed öka 

studiens reliabilitet (Eliasson, 2013), har författarna under hela utformningen av enkätens gång 

tagit hjälp av testpersoner som har fått komma med förslag om hur den kan tydliggöras 

ytterligare. För att besvara forskningsfrågan genom en webbenkät utformades därför 

inledningsvis en förundersökning av kvalitativ form. Detta menar Eliasson (2013) är ett bra 

sätt för att skapa sig en preliminär uppfattning av förhållanden mellan konsumenter och för att 

få inspiration till hur enkäterna ska kunna utformas i en kvantitativ form. Elva respondenter i 

författarnas bekantskapskrets, som alla är konsumenter av Oatlys havredryck, valdes ut till 

förundersökningen. Dessa kontaktades via telefon och fick kort besvara frågor om deras 

konsumtion. Frågorna som ställdes var öppna frågor som handlade om varför respondenterna 

konsumerar Oatly, vad de värdesätter i produkterna och vilken kunskap om hållbarhet de  
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besitter. Genom förundersökningen var det möjligt att få en uppfattning om hur Oatlys 

konsumenter resonerar kring sin konsumtion.  

 

Med hjälp av information från förundersökningen formulerades sedan ett första utkast på 

studiens webbenkät. För att öka reliabiliteten mättes en och samma variabel från teorin genom 

flera frågor i enlighet med vad Eliasson (2013) menar kan förbättra reliabiliteten. Då 

forskningsfrågan i studien bland annat syftar till att undersöka på vilket sätt kunskap om 

hållbarhet leder till samskapande av värde genom relationsutveckling, kommunikation och 

kunskapsförnyelse, kopplades frågorna till respektive del i analysmodellen. Även frågor som 

berörde kunskap om hållbarhet och direkta frågor om samskapande av värde konstruerades för 

att passa in i studiens analysmodell och för att kunna besvara i vilken utsträckning detta sker. 

I slutändan bestod webbenkäten av 23 frågor.  

 

Webbenkäten inleddes med en kort beskrivning av studien och att den var riktad till 

konsumenter av Oatlys havredryck. Av etiska skäl informerades respondenterna om att enkäten 

var frivillig, att de var helt anonyma och att svaren endast skulle användas i studiens syfte 

(Hagevi och Viscovi, 2016). Därefter fick respondenterna svara ja eller nej på om de 

konsumerar Oatlys havredryck för att klargöra att personen var av intresse för studien, utifall 

att den missat det i beskrivningen innan. Vidare fick respondenterna ange kön och ålder då 

dessa variabler kunde komma att vara intressanta vid senare analys. Resterande frågor i 

webbenkäten utformades dels genom flervalsfrågor, dels genom påståenden. Av 

flervalsfrågorna var två stycken slutna och en öppen. Genom slutna frågor kunde respondenten 

styras genom att på förhand ges ett bestämt antal svarsalternativ, vilket Eliasson (2013) menar 

är mindre tidskrävande för respondenten och dessutom leder till smidigare bearbetning av data 

för författarna. Därför hade frågan om hur ofta respondenten konsumerar Oatly fyra 

svarsalternativ; varje dag, varje vecka, varje månad och mer sällan. Aldrig var inget alternativ 

eftersom respondenten då inte kan klassas som konsumenter av Oatlys havredryck. Att även 

inkludera en öppen fråga kan vara nödvändigt för studien då ett annat svarsalternativ kan svara 

bättre på frågan än det som angetts (ibid.). Därför inkluderades på fråga 6, om varifrån 

respondenten fått sin information om Oatly, även svarsalternativet annat där respondenten själv 

fick ange ett svar om den ville. Enkäten avslutades med en fråga om var respondenten fick 

enkäten ifrån, med svarsalternativen direkt från författarna eller från någon annan. Detta 

inkluderades för att bekräfta att enkäten verkligen spridits till respondenter av intresse.  
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Den resterande delen av webbenkäten bestod av 17 påståenden som besvarades via en 

likertskala. En likertskala används för att mäta intensitet i en känsla eller upplevelse gällande 

det som ska undersökas (Bryman, 2011), och bestod i studiens fall av en femgradig skala där 

ett motsvarade instämmer inte alls eller i liten utsträckning, och fem motsvarade instämmer 

helt eller i stor utsträckning. Den insamlade datan kunde senare kodas om till siffror och 

därmed möjliggöra mätning av intensiteten i de olika påståendena (ibid.). I denna undersökning 

tolkades alternativ 1 som att respondenten inte alls instämmer med påståendet och alternativ 

två som att respondenten inte instämmer. Alternativ tre tolkades som att respondenterna varken 

instämmer eller inte till påståendet, och att de därmed ställde sig neutrala till påståendet. 

Slutligen tolkades alternativ fyra och fem som att respondenterna instämmer respektive 

instämmer helt med påståendet. Varje fråga var obligatorisk att svara på för att minska 

eventuella problem som kan uppstå med bortgång av data (Eliasson, 2013).  

 

Eftersom det vid enkäter inte finns någon intervjuare närvarande, måste frågorna vara tydligt 

formulerade så de blir lätta att förstå och besvara (Bryman, 2011). Detta kräver även att centrala 

begrepp måste standardiseras och kategoriseras innan datainsamlingen (Jacobsen, 2002). 

Därför genomfördes en pilotundersökning av enkätens första utkast genom att låta personer 

som skulle kunna ha ingått i undersökningen besvara frågorna, i enlighet med hur Eliasson 

(2013) menar att detta bör utföras. Genom att utföra en pilotundersökning kunde kommentarer 

erhållas på eventuella formuleringar som var otydliga eller annan kritik på sådant som kunde 

ha förbisetts vid utformningen av enkäten.  

 

I första hand delades enkäten på Facebook genom författarnas existerande konton vilket gjorde 

den tillgänglig för båda författarnas vänner på Facebook. Detta gjordes eftersom alla 

konsumenter av Oatlys havredryck ansågs relevanta att ha med i studien. Vidare ombads 

författarnas vänner på facebook att dela webbenkäten vidare för att uppfylla ett snöbollsurval. 

Detta gjordes för att undvika eventuell systematisk snedvriden som skulle kunna uppstå om 

respondenterna endast fått enkäten direkt av författarna (Converse och Presser, 1986). För att 

mäta detta formulerades som tidigare nämnt sista frågan i enkäten om vem respondenten fick 

enkäten ifrån.  
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Författarna inte full kontroll över webbenkätens spridning, men flera personer i olika åldrar 

delade den i sina nätverk. Det visade sig att enkäten delats i flera facebookgrupper, bland annat 

i vegangrupper. Vidare delade även författarna själva enkäten i olika facebookgrupper för att  

nå fler åldrar, så som en grupp för personer bosatta i Stockholm och en grupp för studenter. 

Delande i olika typer av grupper kan dock leda till en snedvridning av resultatet. Exempelvis 

kan resultatet i studentgruppen ha gett ett yngre urval, i vegan-gruppen kan frågan om 

värdesättande av vegansk ha ökat och i Stockholms-gruppen uppstår en geografisk och 

socioekonomisk begränsning. Dock var det enda kravet att de skulle vara konsumenter av 

Oatlys havredryck vilket uppfyllts. Därav har enkäten spridits till relevanta grupper vilket 

genererat ett stort antal respondenter och en större spridning än vad den annars hade gjort. När 

enkäten hade legat ute i tio dagar stängdes den ner då svarsfrekvensen avtagit.  

3.4 Bearbetning av data 

Enkäten besvarades av 1000 personer, varav 6 personer föll bort då de svarade att de inte 

konsumerade Oatly och därför inte var av intresse för denna studie. De resterande 994 

respondenterna var alla konsumenter av Oatlys havredryck och deras svar analyserades. 

Programmen som användes för att bearbeta datan var Excel och SPSS. Genom Excel skapades 

diagram och tabeller för att visualisera våra resultat, medan SPSS användes för att ta fram 

djupare analyser av data.  

 

Inledningsvis konstruerades diagram och tabeller i excel för att på ett tydligt sätt redogöra för 

svarsfördelningen på frågorna, där varje figur inkluderade de frågor som avsåg mäta det 

bakomliggande begreppet. För att även kunna redovisa frågan om hur ofta respondenten 

konsumerar Oatlys havredryck i samma tabell som resterande påståenden för variabeln 

relationsutveckling, kodades den om. Svarsalternativet varje dag kodades om till 5, varje vecka 

till 4, varje månad till 3 och mer sällan till 2. Vidare presenterades frågan om vad respondenten 

värdesätter i Oatlys havredryck genom en tabell, där faktorerna rangordnades efter deras 

rangvärde.  

 

För vidare beräkningar användes SPSS. Först beräknades Cronbach’s alfa för att fastställa om 

delar i enkäten mätte samma bakomliggande begrepp, alltså reliabiliteten i enkätens frågor 

(Bryman och Bell, 2011). Reliabiliteten på frågorna som mätte kunskap om hållbarhet, 

kunskapsförnyelse och samskapande av värde var alla på en accepterad nivå enligt Cronbach’s 



21 

alfavärden. Däremot var reliabiliteten på frågorna som avsåg mäta relationsutveckling och 

kommunikation mer tveksamma. För att resultatet ska anses acceptabelt krävs ett värde över 

0,7 (Frisk, 2018). Resultat över 0,5 anses inte vara dåliga, men de är svaga (Ibid). Därför 

gjordes försök att utesluta frågor som kunde tänkas påverka alfavärdet negativt på variabler 

vars resultat var under 0,7. Försöken misslyckades då de inte ledde till högre Cronbach’s 

alfavärden. Därför beslutades att behålla frågorna då deras alfavärden trots allt översteg 0,5.  

 

För att kontrollera studiens validitet genomfördes en faktoranalys vilken förklarar de 

undersökta variablernas samvariation via ett mindre antal bakomliggande tänkta variabler (NE, 

2019). Vid en hög “laddning” så mäter påståendena i enkäten det som dem var avsedda att mäta 

(Bryman och Bell, 2011). Resultatet av faktoranalysen gav ett bättre resultat än Cronbach’s 

alfavärde då alla faktorladdningar översteg 0,3, med andra ord indikeras att variablerna 

förklaras av den bakomliggande faktorn. Den fråga som dock stack ut var fråga 11 som hade 

ett lägre värde än de andra. Därför utfördes även här försök att höja värdeladdningarna på 

resterande frågor som avsåg förklara samma bakomliggande faktor. Försöken misslyckades då 

värdeladdningarna sänktes ytterligare. Därför inkluderades fråga 11 ändå, då faktorladdningen 

på frågan trots allt var 0,448.  

 

Vidare slogs svaren tillhörande varje variabel samman till nya variabler (kunskap om 

hållbarhet, relationsutveckling, kunskapsförnyelse, kommunikation och samskapande av 

värde) för att skapa mätbara värden (se bilaga 3). Genom dessa genomfördes sedan en 

korrelationstabell och även enkla linjära regressioner för att kunna mäta skillnader och likheter 

mellan variabler och samband. Korrelationstabellen konstruerades via SPSS och med hjälp av 

de nya mätbara värdena undersöktes relationen mellan två variabler. Korrelationen mättes via 

Spearmans rho då denna mäter relationen mellan två ordinalvariabler, medan den andra 

varianten, Pearson’s R, mäter relation mellan intervall/ratio (Bryman och Bell, 2011). 

Spearmans rho mäter en korrelation mellan 0 och 1, vilket indikerar på styrkan mellan två 

variabler. Om korrelationen är 0 står det för att variablerna inte har en relation och ju högre 

värdet är desto större är sambandet mellan dem (ibid.). Korrelationstester genomfördes på alla 

fem variabler mot varandra och redovisades i en korrelationstabell. En signifikansnivå på 0,0 

var densamma på alla utförda korrelationstester, vilket innebär att resultaten är statistiskt 

signifikanta på 99,9 procent nivå och att sambanden därav verkligen existerar för denna studies 

population. Enligt Eliasson (2013) understryker den låga signifikansnivån även trovärdigheten 

i slutsatsen. Vidare genomfördes en regressionsanalys där regressionskoefficienten togs fram 
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för att mäta sambandet mellan en beroende- och en eller fler oberoende variabler. Detta för att 

kunna undersöka hur mycket en variabel påverkar den andra variabeln (Eliasson, 2013).  

Eftersom de värdeskapande aktiviteterna även visades korrelera sinsemella n, utfördes 

sambandsanalyser där de tre variablerna slogs ihop till en ny variabel, vilken kallades för 

sammanslagning av variabler. Detta gjordes för att se om de tre värdeskapande aktiviteterna 

tillsammans resulterade i starkare samband med variablerna kunskap om hållbarhet och 

samskapande av värde, än när de mättes separat.  

 

Slutligen genomfördes återigen linjära regressionsanalyser mellan alla samband, men denna 

gång inkluderades kontrollvariablerna ålder respektive kön (se bilaga 4 och 5). Resultaten med 

kontrollvariablerna visade på stark signifikans, men de var alla snarlika de ursprungliga 

resultaten utan kontrollvariabler. Med andra ord fanns ingen signifikant skillnad. Resultaten 

visade därmed att inget av sambanden förklaras av varken ålder eller kön, vilket ökar 

mätningens reliabilitet. Därför kommer kontrollvariablerna inte analyseras ytterligare i denna 

studie.  
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4. Resultat  

 

Detta avsnitt ämnar presentera det resultat som samlats in i studien. Frågorna från 

webbenkäten redovisas grupperat under den variabel de tillhör i tabeller för att ge en visuell 

bild av hur många procent av de 994 respondenterna som svarade på vardera svarsalternativ 

till frågorna. Avseende fråga 5 och 6 kommer dessa att redovisas enskilt under respektive 

rubrik. Avsnittet avslutas med en sambandsanalys av de undersökta variablerna. 

 

4.1 Kunskap om Hållbarhet 

Figur 4.1 redovisar enkätfrågorna som ställdes för att mäta variabeln kunskap om hållbarhet, 

vilka är:  

 

Fråga 17. Hållbar utveckling är en mycket viktig fråga för mig.  

Fråga 18. Jag är en mycket miljömedveten konsument. 

Fråga 22. Jag som konsument skulle drastiskt minska min konsumtion av Oatlys havredryck om 

jag fick reda på att den inte var miljövänlig.  

 

Figur 4.1 Sammanställning av enkätfrågor kopplade till kunskap om hållbarhet. 
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Frågor rörande kunskap om hållbarhet redovisas i figur 4.1 där fråga 17 sticker ut från de andra 

då en stor majoritet av respondenterna (68 procent) svarar att de instämmer helt med att 

hållbarhet är en viktig fråga. Vidare har fråga 18 och 22 en liknande fördelning i svaren. 

Överlag lutar svaren åt att respondenterna instämmer med påståendena.  

4.2 Relationsutveckling 

Figur 4.2 redovisar enkätfrågorna som ställdes för att mäta variabeln relationsutveckling, vilka 

är: 

 

Fråga 4. Hur ofta konsumerar du Oatlys havredryck? 

Fråga 15. Jag som konsument väljer Oatlys havredryck trots att andra havredrycker från andra 

varumärken finns tillgängliga.  

Fråga 16. Min tillit till Oatly har ökat under den tiden jag har konsumerat Oatlys havredryck.  

 

Figur 4.2 Sammanställning av frågor kopplade till relationsutveckling. 
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Figur 4.2 visar att svaren på frågorna rörande relationsutveckling drar starkt åt instämmer helt. 

På fråga 4 betyder instämmer helt att konsumenten konsumerar Oatlys havredryck dagligen 

och instämmer inte alls att de aldrig konsumerar Oatlys havredryck (se avsnitt 3.4). Fråga 16 

avviker från de andra då svarsandelen är nästintill densamma på svarsalternativ 3 till 5. Hälften 

av respondenterna svarade instämmer helt med påståendet på fråga 15 och 47 procent angav 

att de konsumerar Oatlys havredryck dagligen (fråga 4).  

 4.3 Kommunikation 

Figur 4.3 redovisar enkätfrågorna som ställdes för att mäta variabeln kommunikation, vilka är: 

 

Fråga 11. Jag som konsument har möjlighet att påverka företaget Oatly via sociala medier. 

Fråga 12. Jag litar på att Oatly inte håller inne betydelsefull information. 

Fråga 13. Jag som konsument skulle minska min konsumtion av Oatlys havredryck om företaget 

höll inne på betydelsefull information. 

Fråga 14. Jag som konsument skulle minska min konsumtion av Oatlys havredryck om företaget 

inte lyssnade på sina konsumenters önskemål/behov. 

 

Figur 4.3 Sammanställning av frågor kopplade till kommunikation. 
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I figur 4.3 är svarsfördelningen i stor utsträckning normalfördelad. Fråga 11 avviker från de 

andra frågorna då majoriteten (50 procent) ställer sig neutrala till påståendet. Även fråga 12 

avviker då den till skillnad från de andra frågorna har störts svarsandel på svarsalternativ 4 och 

är därmed inte helt normalfördelad. Vidare var det färre respondenter som instämmer helt på 

fråga 11 jämfört med de andra frågorna på samma svarsalternativ.  

4.3.1 Fråga 6 

Hur har du fått din kunskap om Oatlys havredryck? 

 

På denna fråga kunde respondenterna välja fler än ett svarsalternativ och därmed redovisas hur 

många procent av de 994 respondenterna som kryssat i varje alternativ. Att respondenten fått 

sin kunskap Från vänner/familj/andra i min omgivning fick störst andel procent då lite fler än 

hälften (52,1 procent) angav detta svarsalternativ. Färre än hälften av respondenterna uppgav 

Digital reklam (sociala medier, TV) (38,5 procent) och Internet (37,1 procent) som främsta 

källor till sin kunskap. Vidare svarade 35,5 procent att de fått sin kunskap från förpackning och 

31,6 procent att de fått den från reklamaffischer. På det öppna svarsalternativet är ett 

genomgående svar att folk sett produkten i butik eller att de har kommit i kontakt med den vid 

besök/arbete på café.  
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4.4. Kunskapsförnyelse 

Figur 4.4 redovisar enkätfrågorna som ställdes för att mäta variabeln kunskapsförnyelse, vilka 

är: 

 

Fråga 7 Jag har mycket god kännedom om Oatlys havredryck 

Fråga 10 Jag har mycket god kännedom om företaget Oatlys värderingar. 

Fråga 19 Jag har mycket god kännedom om hur Oatly arbetar med hållbarhetsfrågor. 

 

 

Figur 4.4 Sammanställning av frågor kopplade till kunskapsförnyelse. 

 

Frågor rörande kunskapsförnyelse redovisas i figur 4.4 där en någorlunda genomgående 

normalfördelning kan utläsas ur fördelningen av svaren. Fråga 7 sticker ut då majoriteten av 

svaren, cirka 33 procent, ligger på instämmer helt. Vidare svarar endast två procent av 

respondenterna att de inte instämmer alls med påståendet. Fråga 7 är därför inte 

normalfördelad. Även fråga 19 utmärker sig med störst svarsandel (cirka 38 procent) på det 

neutrala svarsalternativet.  
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4.5 Samskapande av värde 

Figur 4.5 redovisar enkätfrågorna som ställdes för att mäta variabeln samskapande av värde, 

vilka är: 

 

Fråga 8. Den kännedom jag har om Oatlys havredryck är avgörande för min konsumtion. 

Fråga 9. Min upplevelse av Oatly som företag förbättras om de håller mig som konsument 

uppdaterad med nyheter om Oatlys havredryck. 

Fråga 20. Jag som konsument värdesätter starkt Oatlys arbete med hållbarhetsfrågor. 

Fråga 21. Jag konsumerar Oatlys havredryck då jag anser att mina och Oatlys värderingar om 

hållbarhet stämmer väl överens. 

 
Figur 4.5 Sammanställning av enkätfrågor kopplade till samskapande av värde 

 

I figur 4.5 är svaren på frågorna om samskapande av värde fördelade på liknande sätt. Fråga 

20 har högst svarsandel (33 procent) på instämmer helt. Överlag instämde respondenterna med 

påståendena och lägst svarsandel hade alla frågor på instämmer inte alls.  
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4.5.1 Fråga 5 

Nedan följer tolv faktorer om varför du konsumerar Oatlys havredryck. Vänligen ange i vilken 

utsträckning du värdesätter respektive faktor i produkten.  

 

Genom att summera värdet på respektive frågas resultat har ett rangvärde tagits fram. Detta 

visar vilken faktor som konsumenterna värdesätter högst i Oatlys havredryck. De tre faktorer 

som värdesätts högst i produkten är vegansk, att den bidrar till hållbar framtid och att den är 

miljövänlig. De faktorer som värdesätts lägst är design, pris och trend.  

 

Faktorer av värde Rangvärde 

Vegansk 4436 

Bidrar till hållbar framtid 4328 

Miljövänlig 4094 

Smak 4052 

Laktosfri/Mjölkproteinfri 3398 

Fräsch 3565 

Hälsosam 3008 

Närproducerad 2986 

Oatlys marknadsföring 2903 

Design 2511 

Pris 2441 

Trend 1794 

Tabell 4.1 Faktorer av värde för konsumenter efter rangvärde.  

4.6 Sambandsanalys 

4.6.1 Cronbach’s alfa 

För att fastställa att frågorna i enkäten var relaterade till det bakomliggande koncept de avsåg 

undersöka gjordes fem tester genom Cronbach’s alfa. Dessa var i studiens fall kunskap om 

hållbarhet, kunskapsförnyelse, kommunikation, relationsutveckling och samskapande av 

värde. Testen visade att påståendena om kunskap om hållbarhet, kunskapsförnyelse och 
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samskapande av värde låg över 0,7, vilket anses acceptabelt. Relationsutveckling och 

kommunikation låg däremot endast på 0,588 respektive 0,522 vilket anses svagt.  

 

Variabel Cronbach’s Alfa  

Relationsutveckling 0,588 

Kommunikation 0,522 

Kunskapsförnyelse 0,751 

Kunskap om Hållbarhet 0,712 

Samskapande av värde 0,741 

Tabell 4.2 Cronbach’s Alfa på de undersökta variablerna.  

4.6.2 Korrelationstabell 

Tabell 4.3 visar Spearman’s korrelationskoefficient mellan de undersökta variablerna samt 

signifikansnivån. Alla sambanden mellan variablerna kan avläsas i tabellen, även om alla inte 

kommer att jämföras. De starkast korrelerade variablerna är kunskapsförnyelse och 

samskapande värde med 66,5 procent, medan de svagast korrelerade variablerna är kunskap 

om hållbarhet och relationsutveckling med 15,9 procent. Alla korrelationer i tabellen har en 

signifikansnivå på 0,0 och är därmed signifikanta på 99,9 procents säkerhetsnivå.  

 

 Kunskap om 

Hållbarhet 

Kunskaps- 

förnyelse 

Relations- 

utveckling 

Kommunikation Samskapande 

av värde 

Kunskap om 

hållbarhet 

1,0*** 0,452*** 0,159*** 0,416*** 0,563*** 

Kunskapsförnyels

e 

0,452*** 1,0*** 0,292*** 0,262*** 0,665*** 

Relationsutvecklin

g 

0,159*** 0,292*** 1,0*** 0,206*** 0,373*** 

Kommunikation 0,416*** 0,262*** 0,206*** 1,0*** 0,452*** 

Samskapande av 

värde 

0,563*** 0,665*** 0,373*** 0,452*** 1,0*** 

Tabell 4.3 Korrelationskoefficienter och signifikansnivå mellan de undersökta variablerna. 

Signifikans ***p <0,001.  
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4.6.3 Enkla linjära regressioner 

I tabell 4.4 redovisas enkla linjära regressioner för att se hur stor del av variansen i procent 

(R2) av den beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende variablerna. Kunskap om 

hållbarhet är den oberoende variabeln som jämförs med de beroende variablerna 

kommunikation, kunskapsförnyelse, relationsutveckling och samskapande av värde var för sig. 

Vidare mäts samskapande av värde som oberoende variabel gentemot de beroende variablerna 

kommunikation, kunskapsförnyelse och relationsutveckling. Det starkaste sambandet är det 

mellan kunskapsförnyelse och samskapande av värde med en regressionskoefficient på 0,467. 

Svagast samband har kunskap om hållbarhet och relationsutveckling med en 

regressionskoefficient på 0,031. Alla samband har en signifikans på 0,0 och är därmed 

signifikanta på en 99,9 procents säkerhetsnivå.  

 

 Kommunikation Kunskaps-

förnyelse 

Relations-

utveckling 

Samskapande 

av värde 

Kunskap om 

hållbarhet 

→ 

Adjusted R2: 

F:  

Beta:  

0,173*** 

208,467 

0,417 

0,187*** 

229,420 

0,433 

0,031*** 

32,883 

0,179 

0,350*** 

536,136 

0,592 

Samskapand

e av värde  

→  

Adjusted R2: 

F:  

Beta:  

0,236*** 

308,205 

0,487 

0,467*** 

870,156 

0,684 

0,154*** 

181,719 

0,393 

 

Tabell 4.4 Kunskap om hållbarhet mot respektive värdeskapande aktivitet på rad 1 och hur 

dessa i sin tur förhåller sig till samskapande av värde på rad 2. Signifikans ***p <0,001.  
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4.6.4 Enkla linjära regressioner på sammanslagna variabler 

Tabell 4.5 visar hur variablerna kunskapsförnyelse, relationsutveckling och kommunikation vid 

sammanslagning förklaras av kunskap om hållbarhet respektive förklarar samskapande av 

värde genom enkla linjära regressioner. Det första sambandet mellan kunskap om hållbarhet 

och sammanslagna variabler ger en korrelation på 48,2 procent och adjusted R2 på 23 procent. 

Vidare är korrelationen mellan sammanslagna variabler och samskapande av värde 72,4 

procent och adjusted R2 på 53,6 procent.  

 

 Kunskap om hållbarhet → 

sammanslagna variabler 

Sammanslagna variabler → 

samskapande av värde 

Korrelation: 0,482*** 0,724*** 

Adjusted R2: 0,230*** 0,536*** 

F: 297,082 1148,618 

Beta: 0,480 0,733 

Tabell 4.5 Resultat för analysmodellen vid sammanslagning av kunskapsförnyelse, 

relationsutveckling och kommunikation. Signifikans ***p <0,001. 
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5. Analys  

 

Detta avsnitt ämnar presentera en analys av resultatet som följer studiens analysmodell. Först 

presenteras den planerade analysmodellen med korrelationer och därefter en reviderad 

analysmodell med sammanslagna variabler. Resterande del av avsnittet är uppdelat i tre delar 

för att analysera alla undersökta samband på ett lättöverskådligt sätt. 

 

5.1 Analysmodell med korrelationer 

Studien inleddes med att presentera den planerade analysmodellen. Efter att ha bearbetat datan 

har följande korrelationer mellan de undersökta variablerna erhållits (se figur 5.1). Till skillnad 

från den ursprungliga analysmodellen inkluderas även samband mellan relationsutveckling, 

kommunikation och kunskapsförnyelse, vilka visades vara signifikanta.  

 

 

 

Figur 5.1 Korrelationer mellan variablerna angivet i procent.  

 

 

 

 

Kunskap om 
hållbarhet 

Samskapande  
av värde 

Relations- 
utveckling 

Kommunikation 

Kunskaps- 
förnyelse 

56,3 % 

45,2 % 41,6 % 

20,6 % 

26,2 % 

29,2 % 
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5.2 Reviderad analysmodell med sammanslagna variabler 

Eftersom de värdeskapande aktiviteterna visades korrelera sinsemellan, utfördes 

sambandsanalyser där de tre variablerna slogs ihop till en. Detta resulterade i en korrelation på 

48,2 procent mellan kunskap om hållbarhet och sammanslagna variabler, samt en korrelation 

på 72,4 procent mellan sammanslagna variabler och samskapande av värde. 

 

 

Figur 5.2 Korrelationer mellan variablerna och de sammanslagna variablerna angivet i 

procent.  

5.3 Kunskap om hållbarhet mot samskapande av värde 

I linje med tidigare forskning som har belyst att konsumenter byter till vegetabiliska substitut 

på grund av kunskap om miljömedvetenhet (Beverland, 2014), kan det utläsas från figur 4.1 att 

respondenterna överlag besitter en stor kunskap om hållbarhet och därmed kan klassas som 

miljömedvetna. Att svarsfödelningen av samtliga frågor i stor utsträckning lutar åt instämmer 

helt förklaras ytterligare genom deras Cronbach’s alfavärde på 0,712, vilket är en indikation på 

att frågorna mäter samma bakomliggande koncept och därför bör ha liknande svarsfördelning.  

 

Vad avser frågan om respondenterna anser att hållbar utveckling är en viktig fråga (fråga 17), 

så avviker fördelningen från de andra två frågorna. Detta är intressant eftersom respondenterna 

antyder att hållbar utveckling i stor utsträckning är viktigt, men på frågorna om de anser sig 

vara en miljömedveten konsument (fråga 18) och om de skulle minska sin konsumtion om de 

fick reda på att Oatlys havredryck inte var miljövänlig (fråga 22), är svarsfrekvensen mer jämnt 

fördelad mellan svarsalternativ 3 och 5. Detta tyder på att respondenterna anser att hållbar 

utveckling är en viktig fråga och att de även besitter kunskap om hållbarhet, men att de i 

praktiken inte alltid agerar i linje med deras attityd, i enlighet med tidigare forskning (Luchs, 

Phipps och Hill, 2015; Carrington, Neville och Whitwell, 2014). Kunskap är viktigt för att 

konsumenter ska vilja konsumera mer hållbara produkter, som Ottman (2011) poängterar. 

Dock kan faktorer som en för liten social press eller känslan av att ens handlingar inte spelar  

Kunskap om 
hållbarhet 

Samskapande av 
värde 

Sammanslagna 
variabler 
 

- Relationsutveckling  
- Kommunikation 
- Kunskapsförnyelse  

48,2 % 72,4 % 
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någon roll i det stora hela bidra med att konsumenterna inte agerar lika miljömedvetet som de 

hade velat (Gabler, Butler och Adams, 2013). Att besitta kunskap om vad miljövänlig 

konsumtion faktiskt innebär kan även det bidra till att respondenterna är mer medvetna om att 

de inte är helt miljövänliga i alla aspekter (Longo, Shankar och Nuttall, 2019).  

 

Enligt tabell 4.1 under rubriken samskapande av värde visar resultatet att vegansk, bidrar till 

hållbar framtid och miljövänlig är de tre faktorer respondenterna värdesätter högst i Oatlys 

havredryck. Att vegansk värdesätts högst kan till stor del bero på att webbenkäten delades i 

veganska grupper. Med detta i åtanke kan den andra faktorn, bidrar till hållbar framtid, anses 

vara mer intressant. Att dessutom faktorn på tredje plats är miljövänlig betyder att 

respondenterna högt värdesätter attribut relaterade till hållbarhet i Oatlys havredryck. Detta 

resultat kan bero på att Oatly har varit transparenta med information om hur de arbetar med 

hållbara frågor. Denna interaktion kan leda till ett samskapande av värde mellan konsumenter 

och producenter (Prahalad och Ramaswamy, 2004; Ballantyne och Varey, 2006) eftersom 

bägge parter värdesätter hållbar utveckling högt.  

 

De tre faktorerna pris, trend och design hade å andra sidan lägst rangvärde i tabell 4.1. 

Respondenterna i denna studie värdesätter alltså dessa faktorer i Oatlys havredryck lågt. Att 

respondenterna värdesätter pris lägst kan bero på flera faktorer. Enligt Chen (2008) och Moser 

(2015) är konsumenter villiga att betala ett högre pris på gröna produkter. Dock går det kanske 

inte att likställa med att värdesätta det högre priset i sig. Resultatet stämmer överens med vad 

Vowles och Chang (2018) menar; att kompromisser kring exempelvis pris kan ta emot för 

konsumenter att konsumera mer hållbart. Det kan även handla om att pris känns irrelevant i 

jämförelse med de andra värdeskapande faktorerna. När det kommer till de lågt värdesatta 

egenskaperna design och trend, skulle det kunna vara faktorer som är svårare för respondenter 

att erkänna, eller ens vara medvetna om, att de värdesätter. Alternativt skulle de kunna kännas 

irrelevanta i förhållande till de högt värdesatta faktorerna.  

 

I figur 4.5 redovisas frågorna ställda om samskapande av värde mellan konsumenter och Oatly. 

Svarsfördelningen mellan frågorna är lik varandra och även här kan Cronbach’s alfavärde på 

0,741 styrka att de mäter samma bakomliggande faktor. Till skillnad från de andra tre frågorna, 

ställs fråga 21 direkt om respondenterna anser att deras och Oatlys värderingar om hållbarhet 

stämmer väl överens. Cirka 50 procent svarade att de instämmer respektive instämmer helt 

vilket styrker att kunskap om hållbarhet leder till samskapande av värde. Dock bör även 
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nämnas att cirka 30 procent varken ställer sig positiva eller negativa till påståendet. Detta 

behöver inte nödvändigtvis betyda att konsumenterna inte besitter någon kännedom om Oatlys 

värderingar om hållbarhet, utan att de inte har tillräckligt god kännedom för att ha en stark åsikt 

i frågan.  

 

För att slutligen titta närmare på den statistiska analysen av sambandet mellan kunskap om 

hållbarhet och samskapande av värde, visar detta resultat en stark korrelation på 56,3 procent 

och att korrelationen är av statistisk signifikans. Dessutom är regressionskoefficienten 0,350 

vilket innebär att variansen i samskapande av värde förklaras till 35 procent av kunskap om 

hållbarhet. Det finns alltså en styrka i sambandet. Resultaten och de statistiska analyserna tyder 

därför på att Oatly och deras konsumenter gemensamt samskapar värde, i enlighet med teorier 

om hur värde samskapas (Vargo och Lusch 2004; Ballantyne och Varey, 2006), då bägge parter 

värdesätter hållbarhet.  

5.4 Kunskap om hållbarhet mot relationsutveckling, kommunikation 

och kunskapsförnyelse 

Vid undersökningen av sambanden mellan kunskap om hållbarhet och relationsutveckling, 

kommunikation respektive kunskapsförnyelse, visar både korrelations- och 

regressionsanalyserna en relativt hög indikation på sambanden mellan kunskap om hållbarhet 

och både kommunikation och kunskapsförnyelse existerar. Däremot visar resultaten ett 

betydligt svagare samband mellan kunskap om hållbarhet och relationsutveckling. Dels är 

korrelationen lägre än i de andra sambanden, men framförallt eftersom regressionen endast är 

3,1 procent. Detta betyder att kunskap om hållbarhet till viss del förklarar variansen i 

kommunikation och kunskapsförnyelse, men nästan ingenting i den värdeskapande aktiviteten 

relationsutveckling. En förklaring till detta kan vara att de frågor som utgör variabeln 

relationsutveckling, det vill säga frågor om hur ofta respondenterna konsumerar havredrycken 

och hur lojala de är till Oatly som varumärke, i sig inte direkt påverkas av deras kunskap om 

hållbarhet. Med andra ord kan det handla om att en relation snarare är ett resultat av 

värdeskapandeprocessen som utvecklas genom kunskapsförnyelse och kommunikation. 

Relationsvariabeln fick dessutom ett ganska lågt Cronbach’s alfavärde på 0,588 vilket även det 

kan ha bidragit till ett svagare samband då frågorna inte mäter exakt samma bakomliggande 

faktor.  
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Vidare är sambandet mellan kunskap om hållbarhet och kunskapsförnyelse starkast av de tre 

sambanden, vilket påvisar att respondentens kunskap om själva produkten och företaget delvis 

kan förklaras av att de innehar kunskap om hållbarhet. Detta kan ses som en indikation på att 

kunskap om hållbarhet leder till att konsumenter även i viss utsträckning är pålästa på 

produkterna de köper, vilket är i linje med Ottman (2011) som menar att kunskap och 

motivation är viktiga faktorer vid konsumtion av hållbara produkter. Kunskapsförnyelse är 

även den variabel med högst alfavärde (0,751), vilket kan bidra till ett starkare samband med 

den bakomliggande faktorn kunskap om hållbarhet. Eftersom kunskapsförnyelse kräver 

interaktion (Ballantyne och Varey, 2006), skulle det kunna förklara varför sambandet mellan 

kunskap om hållbarhet och kommunikation nästan är lika starkt som sambandet mellan kunskap 

om hållbarhet och kunskapsförnyelse. Dock kräver kommunikation delvis tillit och förtroende, 

med andra ord en relation mellan parterna (Morgan och Hunt, 1994), vilket motsägelsefullt nog 

inte har ett lika starkt samband som kommunikation och kunskapsförnyelse.  

 

Ytterligare ett intressant resultat rörande resonemanget kring hur de tre värdeskapande 

aktiviteterna samspelar, är att de även korrelerar sinsemellan. För att undersöka närmare 

huruvida de tre variablerna faktiskt bör mätas individuellt mot kunskap om hållbarhet, eller om 

de förklarar sambandet bättre ihop, slogs de ihop till den nya variabeln sammanslagna 

variabler (se figur 5.2). Vid analys av sambandet visade det sig att kunskap om hållbarhet har 

en starkare korrelation (48,2 procent) med sammanslagna variabler än de individuella 

sambanden. Vidare visar resultatet genom en regression på 23 procent att kunskap om 

hållbarhet i högre utsträckning förklarar variansen sammanslagna variabler än vid mätning av 

dem var för sig. Detta tyder på att de tre värdeskapande aktiviteterna kanske snarare borde ses 

som en modererande variabel till samskapande av värde än skilda aktiviteter. Detta framgår 

även vid beskrivning av teorin där kunskapsförnyelse kräver kommunikation vilket i sin tur 

kräver en relationsutveckling (Ballantyne och Varey, 2006).  
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5.5 Relationsutveckling, kommunikation och kunskapsförnyelse mot 

samskapande av värde 

Slutligen ska de tre sista sambanden från analysmodellen analyseras, det vill säga hur värde 

samskapas genom de tre värdeskapande aktiviteterna. Av dessa samband har det mellan 

kunskapsförnyelse och samskapande av värde starkast korrelation på 66,5 procent. Vidare 

förklaras nästan halva variationen av samskapande av värde av kunskapsförnyelse, med 46,7 

procent enligt regressionsanalysen. Med andra ord finns en koppling mellan konsumentens 

kunskap om Oatlys värderingar och havredryck och samskapande av värde. Detta i linje med 

Ottman (2011), Olander och Thøgersen (1995) och Thøgersen (1994), som menar att kunskap 

är en viktig faktor för att minska gapet mellan att ha en hållbar attityd och faktiskt ett beteende. 

Eftersom värde är något som bestäms och uppfattas av konsumenten (Vargo och Lusch, 2004), 

kan värdet samskapas när företaget erbjuder en produkt vars tjänst stämmer överens med 

konsumentens värderingar. För att detta ska kunna ske måste konsumenten till att börja med ha 

kännedom om vad företaget erbjuder, vilket detta resultat indikerar.  

 

Vidare mättes sambandet mellan kommunikation och samskapande av värde, vilket har en 

korrelation på 45,2 procent samt en förklaringsgrad på 23,6 procent enligt regressionsanalysen. 

Sambandet är alltså inte lika starkt som det med kunskapsförnyelse, men det är ändå ganska 

starkt och signifikant. För att kunskapsförnyelse ska ha skett, krävs någon typ av 

kommunikation med företaget, oavsett om det handlar om informativ interaktion, 

kommunikativ interaktion eller dialog (Ballantyne och Varey, 2006). Därför borde sambandet 

mellan kommunikation och samskapande av värde kunna antas vara mer likt det med 

kunskapsförnyelse än vad det faktiskt visar sig vara. Dock visar svaren i fråga 6 att 

konsumenterna till störst del inhämtar sin kunskap om Oatly från sin omgivning, vilket kan ha 

betydelse då samskapande av värde inte sker genom interaktion direkt med Oatly. Om 

omgivningen å andra sidan har omfattande och korrekt kunskap om Oatlys havredryck skulle 

denna interaktion kunna ses som en dialog med någon form av representant för Oatly. Vidare 

bör detta leda till samskapande av värde enligt Ballantyne och Varey (2006) som menar att 

dialog är en värdeskapande aktivitet.  

 

Många hade även fått informationen från digital reklam som sociala medier, vilket enligt 

Martin och Schouten (2012) möjliggör kommunikation mellan parterna vilket bör leda till 

lojalitet och trovärdighet hos konsumenterna. Motsägelsefullt nog visar resultatet att de flesta  
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respondenter ställer sig neutrala till att de har möjlighet att påverka Oatly via sociala medier. 

Många svarar även att de inte anser sig ha möjlighet att påverka, vilket indikerar att en dialog 

inte förs mellan parterna i en värdeskapande utsträckning. Kommunikationen sker isåfall till 

och inte med konsumenterna, vilket Martin och Schouten (2012) menar att den borde göra. 

Därmed kan kommunikationen ses som en form av informativ interaktion där värdet inte 

samskapas i samma utsträckning som vid dialog (Ballantyne och Varey, 2006). Däremot är det 

inte säkert att konsumenterna har försökt att påverka Oatly genom interaktion. Dessutom anser 

många att Oatly är transparent i enlighet med vad Prahalad och Ramaswamy (2004) menar är 

viktigt vid samskapande av värde genom kommunikation, vilket kan bidra till att sambandet 

ändå finns mellan de två variablerna.  

 

Av de tre undersökta sambanden, är sambandet mellan relationsutveckling och samskapande 

av värde det svagaste med en korrelation på 37,3 procent och en förklaringsgrad på 15,4 

procent enligt regressionsanalysen. Detta indikerar att relationsutveckling inte i vidare stor 

utsträckning leder till samskapande av värde. Trots detta svarar respondenterna i stor 

utsträckning positivt på frågorna om deras relation med Oatly. De konsumerar ofta vilket tyder 

på återköp (Dwyer, Schurr och Oh, 1987) och deras tillit har ökat över tid i enlighet med vad 

Morgan och Hunt (1994) menar hänger ihop med en relationsutveckling. Framförallt är de 

lojala till varumärket då de i stor utsträckning väljer det framför andra varumärken (Morgan 

och Hunt, 1994). Varför detta samband inte är särskilt starkt är därför intressant, då 

relationsutveckling enligt Ballantyne och Varey (2006) leder till samskapande av värde. 

Möjliga orsaker kan vara relationen i sig inte leder till samskapande av värde, utan istället 

snarare är en bieffekt av att konsumenten skaffat sig kunskap om Oatly via interaktion som lett 

till en relationsutveckling.  

 

Återigen prövades den nya variabeln sammanslagna variabler för att se om de tillsammans 

förklarar variansen i samskapande av värde i större utsträckning än var för sig. Resultatet 

visade även i detta fall ett ännu starkare samband enligt de statistiska sambandsanalyserna, där 

de tre variablerna vid sammanslagning korrelerar till 72,4 procent och förklarar 53,6 procent 

av variansen i samskapande av värde. Som tidigare nämnt visar detta att de tre variablerna 

relationsutveckling, kommunikation och kunskapsförnyelse i stor utsträckning är beroende av 

varandra. Detta resulterar även i att enkätfrågorna till viss del går in i varandra, vilket gör dem 

svårare att separera och mäta var för sig.  
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6. Avslutande diskussion och slutsats 

 

Detta avsnitt ämnar lyfta analysen ytterligare genom en avslutande diskussion. Vidare kommer 

slutsatser att dras utifrån denna och därmed besvara studiens syfte och frågeställning. 

Avslutningsvis kommer förslag på vidare forskning att ges. 

 

 

Trots att studien betonar att hållbarhet är en värdeskapande variabel, visar resultaten att 

konsumenterna även värdesätter andra faktorer i Oatlys havredryck, såsom dess smak eller att 

den är laktosfri/mjölkproteinfri. Dessa faktorer är viktiga och troligtvis även nödvändiga då 

hållbarhet ska addera värde utan att kompromissa andra kvalitéer i produkten (Martin och 

Schouten, 2012). Om produkten inte smakade bra eller inte var laktos- eller mjölkproteinfri till 

exemepel, skulle förmodligen konsumenterna inte välja Oatlys havredryck, trots att de 

värdesätter hållbarhetsfaktorn i produkten. Därför är det antagligen inte endast hållbarhet som 

en värdeskapande faktor, utan hållbarhet i kombination med andra faktorer, som leder till att 

konsumenterna väljer den produkten.  

 

Ett intressant resultat är att variabeln kunskapsförnyelse har det starkaste sambandet både med 

kunskap om hållbarhet och samskapande av värde, jämfört med relationsutveckling och 

kommunikation. En förklaring till detta skulle kunna vara att frågor om kunskapsförnyelse är 

lättare för respondenterna att besvara än frågor om hur stark deras relation eller kommunikation 

är med företaget. Detta eftersom kunskapsförnyelse endast involverar dig och den kunskapen 

du besitter, medan relationsutveckling och kommunikation handlar om dig i förhållande till 

Oatly. Alla konsumenter besitter en viss grad av kännedom och bör därför kunna ange på ett 

ungefär i vilken utsträckning. Om de däremot anser sig kunna påverka Oatly eller om de känner 

tillit och lojalitet till företaget, kan uppfattas som mer abstrakta frågor som är svårare att ge ett 

tydligt svar på. Att kunskapsförnyelse var den värdeskapande faktor med högst Cronbach’s 

alfavärde (0,751) kan också varit bidragande till att dess samband blev starkare än de andras. 

Detta eftersom frågorna mätte samma bakomliggande faktor, vilket även styrker att frågor om 

kunskap kan vara lättare för respondenter att besvara. Å andra sidan kan det helt enkelt betyda 

att kunskapsförnyelse i större utsträckning leder till samskapande av värde mellan konsumenter 

av Oatlys havredryck och Oatly.  
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Sammanfattningsvis ger studien betydelsefulla praktiska implikationer för Oatly om vad de bör 

lägga resurser på för att effektivt samskapa värde med konsumenter. Ett sannolikhetsurval 

förekom inte, vilket gör det mer osäkert att generalisera resultatet över en hel population 

(Hagevi och Viscovi, 2016). Däremot ökar ett stort antal svar sannolikheten att studien ger en 

rättvisande bild (Eliasson, 2013), vilket studien har. Eftersom studiens resultat visar att 

kunskapsförnyelse var av störst betydelse för detta ändamål, kan det vara en god idé att 

fokusera på utbytet av kunskap med konsumenter. Eftersom kunskapsutbyte kräver 

kommunikation, kommer detta på köpet. Viktigt är att komma ihåg vikten av att ha en dialog 

med konsumenter och inte endast envägskommunikation. Oatly bör även fortsätta vara 

transparenta med information om hur de arbetar, vilket är en värdeskapande faktor. Slutligen 

visar resultatet att relationsutveckling inte på egen hand leder till samskapande av värde. Därför 

kan det vara en god idé för Oatly att inte lägga för mycket resurser på relationsbyggande, utan 

låta detta komma som en naturlig följd av kunskapsutbyte och kommunikation.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning och på vilka sätt kunskap om 

hållbarhet leder till samskapande av värde. Utifrån den konstruerade analysmodellen 

undersöktes först det direkta sambandet mellan kunskap om hållbarhet och samskapande av 

värde mellan konsumenter av Oatlys havredryck och Oatly. Resultatet visar att konsumenterna 

av Oatlys havredryck till stor del besitter kunskap om hållbarhet och även värdesätter denna 

faktor högt i produkten. Då företaget även själva värdesätter denna fråga högt i sitt arbete, 

resulterar det i ett samskapande av värde mellan konsumenterna och Oatly. Styrkan av 

relationen mellan dessa två variabler tydliggörs ytterligare då både korrelations- och 

regressionsanalysen visar på signifikanta samband. Därmed påvisar denna studie att kunskap 

om hållbarhet i stor utsträckning leder till samskapande av värde.  

 

Vidare var syftet med studien att besvara på vilka sätt kunskap om hållbarhet leder till 

samskapande av värde. Resultaten från undersökningen visar att värde samskapas mellan 

konsumenter av Oatlys havredryck och Oatly via de tre värdeskapande variablerna 

kunskapsförnyelse, relationsutveckling och kommunikation, men i olika stor utsträckning. Både 

korrelationstestet och regressionstestet visar att det starkaste sambandet är mellan 

kunskapsförnyelse och samskapande av värde och det svagaste sambandet är mellan 

relationsutveckling och samskapande av värde. Därmed är kunskapsförnyelse den främsta 

enskilda värdeskapande aktiviteten genom vilken kunskap om hållbarhet leder till 

samskapande av värde. Eftersom de sammanslagna variablerna dock påvisar ännu starkare  
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samband, bör variablerna inte åtskiljas. Istället handlar det om att kunskap om hållbarhet, 

genom ett samspelande mellan relationsutveckling, kommunikation och kunskapsförnyelse, 

leder till samskapande av värde.  

6.1 Vidare forskning 

Eftersom studien visade att de tre variablerna från trianguleringen av värdeskapande aktiviteter 

vid sammanslagning ledde till samskapande av värde hade det varit intressant att utforska detta 

närmre. Förslagsvis hade det varit intressant att undersöka mer ingående hur de tre variablerna 

samspelar, vilket hade kunnat göras på liknande sätt som i denna studie med sambandsanalyser. 

Eftersom även Cronbach’s alfa på relationsutveckling och kommunikation var ganska lågt, 

hade det även varit av intresse att försöka mäta dessa på ett bättre sätt för att se om detta 

möjligtvis kan ha en effekt på resultatet.  

 

En annan intressant fördjupning av studien hade varit att utföra en undersökning på samma 

tema fast av kvalitativ metod. Genom en kvalitativ metod hade en bättre förståelse för 

konsumenternas värdeskapandeprocess möjliggjorts genom intervjuer med följdfrågor eller 

andra typer av diskussioner. Eftersom denna studie använde en kvantitativ metod fångades inte 

den djupare förståelsen i respondenternas resonemang i lika stor utsträckning. Detta hade 

kunnat vara till stor hjälp för både Oatly, men även andra företag som strävar efter att samskapa 

värde med konsumenter genom att arbeta på ett hållbart sätt.  

 

För att kunna generalisera resultaten från denna studie hade framtida forskning om ämnet 

kunskap om hållbarhet och hur detta leder till samskapande av värde även kunnat utföras på 

andra företag som arbetar med hållbar utveckling. Vidare hade ett slumpmässigt urval varit att 

föredra för en sådan studie, för att kunna dra ännu mer generaliserbara slutsatser. Detta för att 

se hur värdet samskapas mellan konsument och producent i andra liknande sammanhang.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Webbenkäten 
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Bilaga 2. Operationalisering av enkätfrågorna  

Nr. Fråga: Syfte och källa: 

Demografiska frågor 

1. 1

. 

Konsumerar du Oatlys havredryck? Att sålla bort eventuella respondenter som ej är av 

intresse. 

2.  Kön Möjliggöra för upptäckt av potentiella skillnader mellan 

kön. 

3. Ålder Möjliggöra för upptäckt av potentiella skillnader mellan 

ålder. 

Kunskap om hållbarhet 

17. Hållbar utveckling är en mycket viktig 

fråga för mig. 

Att se i vilken utsträckning konsumenten besitter 

kunskap om hållbarhet. (Costa Pinto m.fl, 2014) 

18. Jag är en mycket miljömedveten 

konsument. 

Att få en bild av hur mycket kunskap konsumenten 

besitter av vad hållbar konsumtion och hållbar utveckling 
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innebär. (Costa Pinto m.fl, 2014) 

22. Jag som konsument skulle drastiskt minska 

min konsumtion av Oatlys havredryck om 

jag fick reda på att den inte var miljövänlig. 

Att se om konsumenten besitter kunskap om hållbar 

utveckling så pass att det påverkar ens konsumtion. 

(Costa Pinto m.fl, 2014) 

Relationsutveckling 

4. Hur ofta konsumerar du Oatlys 

havredryck? 

Att få en indikation på hur stark relation respondenten 

har till produkten genom att titta på återköp. (Dwyer, 

Schurr och Oh, 1987) 

15. Jag som konsument väljer Oatlys 

havredryck trots att andra havredrycker 

från andra varumärken finns tillgängliga.  

Att mäta relationsutveckling genom att titta på lojalitet. 

(Morgan och Hunt, 1994) 

16. Min tillit till Oatly har ökat under den tiden 

jag har konsumerat Oatlys havredryck. 

Att mäta tillit som byggts upp över tid. (Morgan och 

Hunt, 1994; Ballantyne, 2004) 

Kommunikation 

6. Hur har du fått din kunskap om Oatlys 

havredryck? 

Att undersöka var kunskapen kommer ifrån och därmed 

var interaktionen har skett. (Ballantyne och Varey, 2006) 

11. Jag som konsument har möjlighet att 

påverka företaget Oatly via sociala medier. 

Att se huruvida respondenten anser sig ha möjlighet till 

dialog och därigenom samskapa värde. (Ballantyne och 

Varey, 2006) 

12. Jag litar på att Oatly inte håller inne 

betydelsefull information. 

Att mäta respondentens upplevelse av hur transparent 

företaget är. (Prahalad och Ramaswamy, 2004) 

13. Jag som konsument skulle minska min 

konsumtion av Oatlys havredryck om 

företaget höll inne på betydelsefull 

information. 

Att se om brist på transparens hade påverkat 

värdeskapandet negativt. 

(Prahalad och Ramaswamy, 2004) 

14. Jag som konsument skulle minska min 

konsumtion av Oatlys havredryck om 

företaget inte lyssnade på sina 

konsumenters önskemål/behov.  

Att se om brist på dialog hade påverkat värdeskapandet 

negativt. (Morgan och Hunt, 1994; Ballantyne och 

Varey, 2006) 

Kunskapsförnyelse 
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7. Jag har mycket god kännedom om Oatlys 

havredryck. 

Att få en indikation på hur stor respondentens tysta 

kunskap är om Oatly. (Ballantyne och Varey, 2006; Hill 

och Hult, 2016) 

10. Jag har mycket god kännedom om 

företaget Oatlys värderingar. 

Att få en indikation på hur stor respondentens tysta 

kunskap är om hur Oatly arbetar och vad de har för 

värderingar. (Ballantyne och Varey, 2006; Hill och Hult 

2016) 

19. Jag har mycket god kännedom om hur 

Oatly arbetar med hållbarhetsfrågor. 

Att ta reda på respondentens hämtade kunskap utifrån 

(explicit kunskap) om Oatlys hållbarhetsarbete. (Nonaka 

och Takeuchi, 1995) 

Samskapande av värde 

5.  Nedan följer tolv faktorer om varför du 

konsumerar Oatlys havredryck. Vänligen 

ange i vilken utsträckning du värdesätter 

respektive faktor i produkten.  

Att se vad konsumenter värdesätter med produkten för att 

få en tydligare uppfattning av samskapandet av värde. 

(Vargo och Lusch, 2004). 

8. Den kännedom jag har om Oatlys 

havredryck är avgörande för min 

konsumtion.  

Att se huruvida kunskapen bidrar till konsumtion och 

därmed värdeskapande. (Olander och Thøgersen, 1995; 

Thørgesen, 1994; Ottman, 2011)  

9. Min upplevelse av Oatly som företag 

förbättras om de håller mig som konsument 

uppdaterad med nyheter om Oatlys 

havredryck.  

Att se om kunskap om Oatly och deras arbete leder till 

samskapande av värde. (Vargo och Lusch, 2004) 

20. Jag som konsument värdesätter starkt 

Oatlys arbete med hållbarhetsfrågor. 

Att se i vilken utsträckning respondenten värdesätter 

Oatlys hållbarhetsarbete. (Ballantyne och Varey, 2006) 

21. Jag konsumerar Oatlys havredryck då jag 

anser att mina och Oatlys värderingar om 

hållbarhet stämmer väl överens. 

Att se om kunskap om hållbarhet leder till samskapande 

av värde mellan respondenten och Oatly. (Ballantyne och 

Varey, 2006) 

Snöbollsurval 

23. Vem fick du denna enkät av? Att kontrollera så enkäten spridit sig och att 

snöbollsurval uppfyllts. (Bryman och Bell, 2011) 

Tabell 8.1 Faktorladdningar på de undersökta variablerna. 
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Bilaga 3. Faktoranalys 

Samskapande av värde Kommunikation 

Fråga 8: 0,669 Fråga 11: 0,448 

Fråga 9: 0,689 Fråga 12: 0,547 

Fråga 20: 0,815 Fråga 13: 0,749 

Fråga 21: 0,831 Fråga 14: 0,772 

Kunskap om Hållbarhet Relation Kunskap 

Fråga 17: 0,870 Fråga 4: 0,664 Fråga 7: 0,778 

Fråga 18: 0,859 Fråga 15: 0,838 Fråga 10: 0,847 

Fråga 22: 0,698 Fråga 16: 0,713 Fråga 19: 0,826 

Tabell 8.2 Faktorladdningar på de undersökta variablerna. 

 

Bilaga 4. Åldersfördelning 

 

Figur 8.1 Åldersfördelningen hos respondenterna. 
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Bilaga 5. Könsfördelning 

 

Figur 8.1 Könsfördelningen hos respondenterna. 
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